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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTARARE 
Privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea deşeurilor  

nepericuloase compostabile de pe raza comunei Bănia 
 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare ale primarului comunei Bănia, raportul de specialitate şi avizul 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bănia;  
Având în vedere prevederile art.4 al.(3) și următoarele din Legea nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea 

deşeurilor nepericuloase compostabile 
În baza prevederilor art.129, al.(7) , lit.,,i” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

cu modificările și completările ulterioare; 
In temeiul art.139 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
HOTĂRĂȘTE  

Art.  1 – (1) Deşeurile biodegradabile generate în gospodăriile populației vor fi compostate în gospodării, primăria 
comunei Bănia publicând pe pagina de internet www.primariabania un ghid pentru realizarea compostului. 

(2) Fac parte din  categoria deșeurilor biodegradabile: 
1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite, chiar dacă sunt mucegăite; 

          2. resturi de pâine, prăjituri,fursecuri, biscuiți, paste făinoase şi cereale; 
          3. zaţ de cafea/resturi de ceai, filtre de cafea și pliculețe de ceai; 
         4. condimente și alimente învechite 
         5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite; 
         6. coji de ouă; 
         7. coji de nucă; 
         8. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn); 
         9. rumeguş, fân şi paie; 
        10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori, știuleți de porumb și tulpina acestora); 
        11. plante de casă, iarbă verde sau uscată, paie; 
        12. bucăţi de lemn mărunţit; 
        13. ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare. 
        14. cenușă provenită de la sobe și cazane care au folosit combustibil lemn de foc 
        15. defecații provenite de la animale ierbivore și păsări de curte 
        Art. 2 – Deșeurile biodegradabile  care nu pot fi compostate în gospodăriile care le produc, se vor colecta în recipiente 
speciale, amplasate pe teritoriul celor două localități, în așa fel încât să nu afecteze  mediul înconjurător, periodic fiind preluate 
de operatorul de salubrizare, fără perceperea unei taxe suplimentare.   

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe site-ul propriu 
www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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